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No Reino Unido, fraude por celular preocupa seguradoras
Mobilidade
Alistair Gray
Financial Times, de Londres

Seja nas mãos de pequenos
golpistas oportunistas ou de
gangues do crime organizado, os
telefones celulares se tornaram
um dos produtos mais “quentes”
na mira de fraudadores de segu-
ros, no Reino Unido.

Com a evolução dos celulares de
volumosos aparelhos a complexos
computadores portáteis, os incen-
tivos para entrar com falsas solici-
tações de abertura de sinistros tor-
naram-se cada vez maiores.

“É muito complicado”, diz Car-
mi Korine, diretor-gerente da Su -

percover Insurance, que adminis-
tra sinistros de itens como telefo-
nes celulares, bicicletas e bolsas de
mãos. “Vemos isso como um pro-
blema enorme; e cada vez maior.”

As seguradoras estimam que
atualmente até 40% de todos os pe-
didos de sinistro de celulares são
fraudulentos — um grau de trapa-
ça muito maior do que em outras
áreas de seguros ao consumidor.

Embora seja difícil conseguir
números representativos sobre to-
do o setor, alguns especialistas
acreditam que as seguradoras de-
tectam apenas um em cada dez so-
licitações de sinistros falsas.

As seguradoras conseguem
identificar com relativa facilidade
algumas das tentativas de fraude,

particularmente as de aparelhos
danificados. Por exemplo, um exa-
me mais atento dos componentes
internos pode mostrar se um tele-
fone supostamente derrubado no
vaso sanitário — um dos pretextos
mais comuns — havia sido danifi-
cado anteriormente.

“As pessoas dizem que passaram
com o carro por cima, mas quando
se examina dá para ver marcas de
m a r t e l o”, acrescenta Korine.

Gerentes de empresas do setor
dizem que as solicitações de sinis-
tro por roubo, que precisam de bo-
letins de ocorrência da polícia, tra-
zem risco relativamente baixo de
fraude. São os pedidos por apare-
lhos perdidos que representam o
problema mais difícil para os res-

ponsáveis por detectar fraudes,
empregados pelas seguradoras
para descobrir trapaças.

No caso de um acidente de car-
ro encenado, frequentemente há
vítimas e outras partes envolvi-
das, mas, no caso de telefone mó-
vel, é muito difícil para uma se-
guradora desmentir que um apa-
relho foi inocentemente esqueci-
do dentro do trem.

Alguns indícios podem indi-
car que uma fraude está a cami-
nho. O cliente, talvez, possa ter
ligado algumas semanas antes à
seguradora para certificar-se de
que sua apólice de fato cobria
tal eventualidade. Questiona-
mentos por telefone com os re-
querentes, às vezes, podem ex-

por indícios reveladores. Solici-
tações reiteradas também dispa-
ram o alarme.

Outro golpe clássico, segundo
supervisores de seguros, é ter apó-
lices para o mesmo telefone com
várias seguradoras. Muitas vezes,
os fraudadores podem ser frustra-
dos quando marcas de seguros
aparentemente diferentes, na ver-
dade, são controladas ou adminis-
tradas pela mesma empresa.

Mesmo assim, David Neave,
presidente da organização seto-
rial Gabinete de Fraudes de Segu-
ros do Reino Unido, destaca que
não há uma base de dados cen-
tral para os seguros de telefones
celulares — ao contrário de ou-
tros grandes segmentos do mun-

do dos seguros, como os de auto-
móveis e residências.

O nível de atividades fraudulen-
tas em todos os segmentos cresceu
de forma acentuada com a crise. As
seguradoras descobriram 133 mil
solicitações de sinistros fraudulen-
tos, no valor de 919 milhões de li-
bras esterlinas, em 2010, 9% a mais
do que no ano anterior, diz a Asso-
ciação das Seguradoras Britânicas.

O setor, no entanto, não tem da-
dos sobre a escala das fraudes es-
pecíficas com celulares. Enquanto
isso, supervisores de seguros di-
zem que a polícia poderia empe-
nhar-se mais em atender suas
preocupações quanto a esses gol-
pes e outros suposta-
mente insignificantes.

S e g u ra n ç a Tecnologias proativas
entram no centro da estratégia

Companhias
de antivírus
renovam
arsenal
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Otto Stoeterau, especialista de segurança da Norton: começar do zero foi um passo necessário para se adaptar à nova realidade das ameaças digitais

Gustavo Brigatto e Bruna Cortez
De São Paulo

No campo de batalha da segu-
rança digital, as empresas especia-
lizadas na proteção de sistemas
sempre tiveram uma posição de
desvantagem com relação aos seus
inimigos: os atacantes têm acesso
a todo o arsenal desenvolvido por
elas para estudar e descobrir for-
mas de driblar essas barreiras.

Em um mundo pouco conecta-
do, em que os vírus e as ameaças se
disseminavam de forma lenta, esse
desequilíbrio de forças não era tão
evidente, ou não causava tantos
problemas. Mas com o crescimen-
to das conexões em banda larga, o
acesso a redes sociais e o uso de ta-
blets e smartphones essa discre-
pância ficou mais evidente, o que
exigiu uma mudança de postura
dos criadores de sistemas de prote-
ção: em vez de uma postura reati-
va, as companhias tiveram de criar
formas de se antecipar a possíveis
proliferações de vírus e outras
ameaças. Para isso, adicionaram ao
seu arsenal diversas ferramentas.

HP esforça-se para devolver ênfase à
área de pesquisa e desenvolvimento

JOSE LUIS VILLEGAS/POOL VIA BLOOMBERG

Meg Whitman, executiva-chefe da HP: recuperação em três a cinco anos

I n ova ç ã o
Cliff Edwards
Bloomberg Businessweek

Com um tsunami rugindo ru-
mo a Sendai, no Japão, o software
Photon Engine, da Hewlett-Pa -
ckard (HP), dirige a resposta a
um centro de comando nas pro-
ximidades. Ao coletar dados de
câmeras de monitoramento de
tráfego, veículos de socorro,
smartphones e satélites, o
software exibe informações nu-
ma enorme tela sensível ao to-
que. Ele permite que as equipes
de emergência obtenham o que
os militares chamam de “plena
consciência situacional” e sugi-
ram rapidamente rotas de fuga.

Trata-se de uma simulação,
apenas. Uma simulação realiza-
da recentemente no campus da
HP em Cupertino, na Califórnia.
Todd Bradley acena a cabeça em
sinal de aprovação. O vice-presi-
dente executivo de impressão e
sistemas pessoais das recém-fun-
didas divisões de PC e impresso-
ras da gigante do setor de com-
putadores diz que o Photon En-
gine é um passo rumo à retoma-

da da “herança de inovação” da
empresa e ao silenciamento de
críticos que dizem que seus me-
lhores tempos ficaram para trás.

Bradley e a principal executiva,
Meg Whitman, afirmam que pre-
tendem reverter a queda dos gas-
tos em pesquisa e desenvolvimen-
to ocorrida sob o comando dos
principais executivos anteriores.
No ano passado, a HP gastou 2,6%
das vendas em pesquisa e desen-
volvimento, frente aos mais de 4%
de sete anos antes. “Nós investimos
menos dinheiro que o necessário
em inovação”, diz Whitman.

O sucesso da computação mó-
vel — e a incapacidade da HP de se
adaptar a esse novo universo —
fez com que o grupo de Bradley
produzisse equipamentos padrão
com lucros minguantes. As mar-
gens operacionais caíram a partir
dos 8% de uma década atrás para
5,2% em janeiro. Os escritórios, ca-
da vez mais desprovidos de papel
devido aos aparelhos móveis, en-
fraqueceram a divisão de impres-
soras da HP, em outras épocas al-
tamente lucrativa. A tentativa da
empresa de ingressar em merca-
dos mais lucrativos por meio da
aquisição de US$ 1,2 bilhão da fa-

bricante de aparelhos móveis
Palm, em 2010, fracassou. A HP
deixou de fabricar dispositivos
que empregam o software webOS,
da Palm, em 2011.

Bradley reconhece que a empre-
sa ficou para trás em termos de in-
tegrar equipamentos e softwares
em “pacotes realmente irresistí-
veis, capazes de concorrer com a
Apple e com qualquer outra do
m e r c a d o”. O Photon Engine é uma
tentativa inicial de recuperar o ter-
reno perdido. O pacote varia, mas
normalmente inclui projetores, te-
las e um PC de alta potência, e cus-
ta de US$ 10 mil a US$ 125 mil. O
sistema traz em seu núcleo um
software chamado Pluribus, que
consegue captar as mais variadas
formas de dados — transmissões
de vídeo, coordenadas de GPS so-
brepostas a um mapa, páginas da
web ou mesmo imagens em 3D — e
formatar imediatamente versões
de alta resolução para telas de
qualquer dimensão. Os dados po-
dem vir de iPads, câmeras de tráfe-
go ou outras fontes, e o resultado
pode ser exibido com projetores
baratos ou em telas de US$ 100 mil
usadas em palcos de espetáculo.

Graças ao Photon Engine, a HP

está “anos à frente” de concorren-
tes no setor conhecido como de
exibições imersivas, diz Richard
Doherty, cofundador e diretor da
consultoria Envisioneering Group.
“Ela deveria ser batizada de má-
quina da emoção, porque possibi-
lita que as pessoas vejam movi-
mento e processem informações
com a mesma profundidade e liga-
ção que se obteria ao se olhar para
alguma coisa a olho nu”, diz ele.

A grife de moda Marchesa usou
recentemente o Photon Engine
numa loja da Bergdorf Goodman
na Flórida. Os consumidores usa-
ram óculos especiais para ver ima-
gens em 3D de modelos que per-
corriam uma enorme tela exibin-
do a coleção de primavera da Mar-
chesa. A diretora de marketing da
Marchesa, Allison Lubin, atribui à
tecnologia o fato de as vendas te-
rem duplicado naquele fim de se-
mana. A IMS Research prevê que o
setor de exibições imersivas cres-
cerá 40% anuais e atingirá US$ 7 bi-
lhões no mundo inteiro até 2013.
O Photon Engine também poderá
ajudar a HP a vender monitores,
projetores e PCs de alta potência,
linhas que captaram US$ 3 bilhões
em vendas no ano passado.

Hoje, além do antigo modelo
baseado no desenvolvimento de
vacinas depois que os problemas
são detectados, as empresas de se-
gurança digital têm usado novas
técnicas. Entre elas estão a detec-
ção de ataques com base na “repu -
t a ç ã o” dos arquivos, o monitora-
mento das atividades dos inter-
nautas nas redes sociais e dos links
acessados em um navegador, e a
criação de equipes que tentam an-
tecipar os próximos passos dos cri-
minosos, criando defesas para es-
ses possíveis ataques. Até os chips
dos computadores entraram no
rol de ferramentas de proteção.
Em outra frente de batalha, as
companhias estão investindo para
criar versões de seus sistemas para
tablets e smartphones.

“O criminoso sempre está um
passo à frente. Quão distante vo-
cê está desse passo é que faz a di-
ferença e permite uma reação
mais rápida”, afirma Ascold Szy-
manskyj, vice-presidente de ope-
rações e vendas da finlandesa F-
Secure na América Latina.

De acordo com o executivo, a

companhia tem em sua área de
pesquisa uma espécie de “time de
gurus”, responsável exclusivamen-
te por pensar em possíveis novas
formas de ataque. Esse processo é
feito com base em um banco de
dados que contém informações
sobre vírus já conhecidos. A partir
dele, os especialistas começam a
pensar em possíveis ameaças e
criam vacinas antes mesmo de al-
gum usuário ser atacado. “E não é
de longo prazo. Mas sim algo que
pode acontecer em dois dias”, diz.

Segundo pesquisa da compa-
nhia de segurança americana Sy -
mantec, em 2011 foram detecta-
das 403 milhões de variantes de ví-
rus em todo o mundo. O total foi
41% superior ao registrado em
2010. De acordo com a compa-
nhia, o volume foi gerado a partir
de dez tipos de vírus existentes.

O braço de sistemas antivírus da

Symantec, a Norton, talvez seja um
dos exemplos mais emblemáticos
das mudanças pelas quais os for-
necedores desses sistemas passa-
ram nos últimos anos. Em 2009, a
empresa reformulou completa-
mente seu sistema de detecção de
vírus. De acordo com Otto Stoete-
rau, especialista em segurança da
Norton, começar do zero foi um
passo necessário para se adaptar à
nova realidade. “A forma como
atuávamos não funcionava mais.”

Atualmente, a Norton baseia a
sua tecnologia em um modelo de
análise de comportamento dos
programas que estão sendo exe-
cutados em um computador. De-
pendendo da operação que ele
deseja executar, ou do momento
em que ela está sendo feita, a ação
é bloqueada pelo antivírus. A
análise do comportamento, ou
da reputação de um determinado

software, também tem sido a
abordagem de empresas como a
americana McAfee, a russa Kas -
persk y e a tcheca AV G . “São deter-
minados comportamentos que
deixam o antivírus em alerta”,
afirma Dmitry Bestuzhev, diretor
de analistas e pesquisadores da
Kaspersky para América Latina.

Na AVG, o método ganha o auxí-
lio da computação em nuvem. Se-
gundo Mariano Sumrell, diretor
de marketing da AVG, toda vez que
um vírus novo é detectado, dados
sobre ele são enviados aos centros
de dados da companhia. A partir
daí, sempre que um antivírus se
deparar com uma ameaça seme-
lhante, poderá consultar essa base
de informações e descobrir que
ações tomar. A nuvem também
tem permitido às empresas criar
proteções contra uma técnica cada
vez mais comum entre os hackers:

a publicação de links em redes so-
ciais e mecanismos de busca que
levam a sites contaminados com
algum vírus. Quando um inter-
nauta clica no link, os antivírus co-
municam-se com os centros de da-
dos para saber se a página pode ser
um vetor de ameaças.

Em outra frente, a McAfee tem
apostado na parceria com a Intel
para criar novos sistemas de defe-
sa. Desde que foi comprada pela
fabricante, em 2010, a companhia
vem se dedicando ao desenvolvi-
mento de sistemas que permitam
proteger os equipamentos a partir
do chip. Segundo José Antunes, en-
genheiro de sistemas da McAfee,
isso é importante porque os vírus
são feitos para enganar os progra-
mas e os sistemas operacionais das
máquinas. “Quando a proteção es-
tá dentro desse componente, você
impede que isso aconteça”, diz.

A HP espera pelo lançamento do
Windows 8 (previsto para o segun-
do semestre), com sua nova inter-
face Metro preparada para telas
sensíveis ao toque, para fazer uma
nova investida no mercado de apa-
relhos móveis de consumo. Bra-
dley insinua que uma das grandes
ênfases será em laptops conversí-
veis — PCs de peso reduzido com

telas sensíveis ao toque rotativas
ou destacáveis — para concorrer
com o iPad, da Apple, e com outros
tablets. Whitman diz que a recu-
peração das margens da HP levará
de três a cinco anos. “Levamos um
tempo para chegar a isso, e vamos
levar um tempo para sair”, disse
ela, em fevereiro. (Tradução de Ra-
chel Warszawski)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Empresas, p. B3.




